Standerhejsning d. 8. april 2018
Godmorgen og velkommen kære rokammerater og kære venner til Fredericia Roklubs
standerhejsning 2018, hvor vi i år har en båddåb, selvom det ”kun” er en kajak, skal
den være lige velkommen.
Per Jørgensen vil på et senere tidspunkt foretage dåben. Mig selv, sagde hunden, har
egentligt en form for jubilæum i dag, da det er 10. gang i træk jeg holder
standerhejsnings tale. Jeg troede selv, det var løgn, men det er fakta.
Nå, tilbage til det vi kom for: Starten på en ny sæson. Tak fordi I trofast tropper op,
for at vi sammen kan byde den nye sæson velkommen. Vejret sytes at være med os,
solen skinner og vinden er ikke stærkere end det er fint opholdsvejr, lad os håbe, at
dette vejr vil følge os i den kommende sæson.
Ikke fordi der er noget galt med vinterhalvåret, for der findes så mange tiltag og
arrangementer, som knytter os sammen. Se bare på GP 8 der samlede så mange
og hvor man hyggede sig samtidig med deltagelse i en landsdækkende turnering. Det
vigtigste er ikke at vinde men at deltage.
Rospinning, svømme- og idrætsmærketagning er også et fast program, og det kan kun
glæde os, at der er så mange, der går frisk til disse tiltag.
Klubarrangementerne - Sang med Bent og Lars , ”Musik og portvin”, ”Tandpleje på
Verdens tag””. ”FREDERICIA-AFTEN” med Quiz og billeder fra 1920'erne og 30'erne” , ”Runde fødselsdage” og Julebanko” var alle gode hits, som blev godt
besøgt af vore medlemmer, og gav et godt feed back til arrangører og
foredragsholdere. Generalforsamlingen blev holdt i en fordragelig tone og dygtig
ledet af Jørgen Spetzler. Steen Houborg fratrådte som rochef og vi kunne derefter
byde Carsten Medom velkommen i stedet.
Må jeg lige her sige tak til Ole ”Jønne”. Jeg finder ikke, at jeg fik takket ham for hans
job som Web-Master, hvilket han i det store hele gør rigtig godt. Når der sendes
noget ud, er det altid med en god og samhørende humoristisk bemærkning. Så Ole
bliv kun ved med det. Desværre bad Marianne og Toben Hansen om et blive fritaget
for ro- og ergometer-tjansen, hvilket vi beklager meget, men tager det selvfølgelig til
efterretning og accept og siger dem rigtig mange tak for de seks jubelår, de var med.
Marianne vil jeg yderligere give en ekstra tak, for hendes forslag om, at der også
skulle være en hædersnål ved 1000 km ergometer roning. Bestyrelsen med Anette i
front sørgede for, at der blev fremstillet en sådan nål,, og allerede det første år, hvor
muligheden for ar erhverve nålen, var der fire medlemmer, der stolt kunne modtage
hædersnålen: Jan Hyre -Jensen,Torben Hansen, Carsten Medom Madsen og Hans
Andreas Nielsen. Endnu engang et stort tillykke til dem.
Nu tager vi fremad brillerne på. I den forløbne uge har 6-8 mand arbejdet for at få
broen her foran os klar, og med hjælp af alverdens vejrprofeter og havforskere om
vejr, strøm, høj- og lavvande lykkedes det de ivrige brobyggere at gøre den klar til
fredag eftermiddag, da de fra de fra før nævnte hjælpere fik at vide at vejret ikke var
med dem lørdag, hvilket viste sig at være sandt. En stor tak til dem alle, det var et
stort arbejde. Også en tak til Værftets folk, der i den mørke tid har sørget for at vor
flåde med tilbehør er så flot lakket og malet, som aldrig før. Vi almindelige dødelige
har kun at møde op til de træningstider, vi ønsker og sætte os i båden og drage ude på
de eventyr og fornøjelser, vi ved ligger foran os.
Som formand har man også ønsker. I år er det, at vi får scullerbroen sat i stand, at

stålslisken bliver rettet og sat ordentligt på plads, at vi får parkeringspladsen ændret,
hvilket ikke skulle være det store problem med det rigtige værktøj. At vor
lejekontrakt med Hans Skov, ejeren af grunden, hvor vi har sommerhuset, bliver
underskrevet og dermed accepteret, så vi kan gå videre med installering af vand og
kloak. Her er vi allerede langt hen ad vejen. Det der også virkeligt står på ønskelisten
er, at at vi får flere instruktører til ergometer og til vandet. Tøv ikke hvis I har en fornemmelse af, at der ligger en god instruktør i jer. I får alt den hjælp, vi kan give jer.
Jeg ved godt, at vi er en forkælet klub, og derfor kan jeg af og til blive lidt forlegen
over alt det, vi som klub kan tillade os, også nu med hensyn til de ønsker jeg fremkommer med. Kan det ikke udelades, joh! selvfølgelig kan det det, men vi må efter
min mening følge med udviklingen og tiden, der er konkurrenter nok, der gerne vil
have jer medlemmer som medlemmer. . Derfor må vi hele tiden være oppe på
”dubberne” for at holde trit. Et ønske mere er, at vi får lidt mere gang i kaproningen
på det jeg vil kalde på motionsplan, og skulle det ende med en tur for begge køn til
f.eks. Berlin, kunne det være meget fint. På medlemsmødet tirsdag den 17. april får
I lejlighed til at komme frem med jeres ønsker, det kunne være dejligt at der var nogle
sammenfaldende, det skal ikke holde jer tilbage, det vil kun være godt, at der
er andre mål. Så mød op, om ikke andet for at få en konstruktiv debat i gang.
Som I allerede ved, har vi i længere tid haft en coastal dobbelsculler på vej. Denne
skulle nu være nær sit mål, da man fra leverandøren har oplyst, at man forventer levering i weekenden 21-22. april. Denne båd er skænket af GFR som en gave i anledningen af FGR's 85 års jubilæum sidste år.
Jeg har en god nyhed, som jeg kan dele med jer i dag, det er, at vi efter ansøgning
ved Fredericia Idrætsfond har modtaget tilsagn om 2 x kr10.000,- til vore dygtige
ungdomskapronings talenter til hjælp til dækning af deres omkostninger i forbindelse
med deres træning i Odense, Holstebro, København og hvor ellers de må stille op for
at dyrke vor sport. Så herfra skal der derfor lyde en stor tak til Fredericia Idrætsfond
for støtten. Jeg kan nævne at Amalie i denne weekend er i København for bevise at
hun er vær at sætte på en kombineret dobbelt firer. Karen er Holstebro i weekenden
for at følge sin træning på vandet. Vi kan kun ønske dem begge held og lykke
fremover.
Som nævnt til Generalforsamlingen har vi besluttet sammen med instruktørerne Jane
Hoffmann, Lars Kosmos og Kirsten Lindberg ikke at holde åben husarrangement i
år.. I stedet vil vi bruge tiden på at pleje I medlemmer og sikre jer en bedre oplevelse
og fornøjelse. Inden vi går over til båddåben, vil jeg lige anbefale, at I skriver jer på
listerne til vor klub triatlon, der er for alle. Selvom I ikke har et hold skriv jer på, så
finder vi også ud af det. Hjælpere er der også brug for, så tøv ikke længere. Ideen er
god, så please! støt op om den. Husk at uden jer medlemmer ingen klub. Og når I skal
til at tage på vandet, husk vandet er koldt, og kun en tåbe frygter ikke havet.
Må jeg nu give ordet til Per Jørgensen, som har fået overdraget opgaven fra FGR at
døbe den nye kajak, som vi med stor tak har modtaget. Må jeg så bede Jan Hyre om
at hejse standeren i år, Jan er ham som har roet flest ergometer-kilometer i 2017. Tak
til Jan. , Nu må det være tid til et Hurra for Fredericia Roklub, for den nye sæson, for
den nye kajak og for os medlemmer! Fredericia Roklub længe leve!

